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BARNMORSKA skriv och berätta! 

Det är berättelsen om ditt eget liv och ditt arbete som vi vill ha.  

Vi behöver din skildring av livet som barnmorska – ditt liv är morgondagens historia.  

Du väljer själv vad du vill ta upp. Skriv långt eller kort – men skriv!  

Eftersom din berättelse ska bevaras för eftervärlden vill vi att du, vid sidan av att berätta om 

dina yrkeserfarenheter, berättar om dig själv och din bakgrund. Det är för att framtidens 

forskare eller läsare ska kunna placera in ditt yrkesminne i ett historiskt och sociokulturellt 

sammanhang. Här är en frågelista med stolpar som du kan följa när du skriver, men du väljer 

själv var du vill lägga tyngdpunkten i din berättelse. Det väsentliga är inte stilistisk 

skicklighet utan innehållet. Barnmorska - berätta! 

 

Skicka in ditt bidrag (text och foto) via e-post eller som brev till 

margareta.rehn@barnmorskeforbundet.se 

 

Margareta Rehn 

Svenska Barnmorskeförbundet 

Baldersgatan 1 

114 27 Stockholm 

 

Allt material kommer sedan att skickas vidare till TAM-Arkiv i Bromma för arkivering. 

Bifoga gärna fotografier! Ange i så fall vad de föreställer, när de är tagna och av vem. Ange 

också om du vill att vi ska skicka tillbaka fotografierna och till vilken adress. Om du inte gör 

det utgår vi från att vi får behålla dem.  

 

Frågelista – förslag på infallsvinklar 
 

Kort presentation av dig själv  

Namn, födelseår och födelseort.  

Dina föräldrars födelseår, födelseort, yrken, utbildningar. 

 

Barndom, ungdomstid och utbildning 

Berätta om din uppväxt; syskon, familjeliv, familjens levnadsvillkor, 

skola/studier/yrkesutbildning, fritid och kamratumgänge.  

Vilka yrkesdrömmar hade du som barn? 

 

Din väg till yrket och den första anställningen 

Berätta om din väg till yrket.  

Var barnmorska ditt första yrke, om inte vad arbetade du med innan?  

Arbetade du som sjuksköterska innan du blev barnmorska, inom vilket område?  

Varför valde du att bli barnmorska?  

Vilka kvalifikationer/meriter krävdes för att bli anställd eller för att söka tjänsten? Berätta om 

din första anställning som barnmorska. Vilka arbetsuppgifter hade du? Vem frågade efter dina 

tjänster och varför? Hur var arbetsmiljön? Hur var förhållandet till arbetskamrater och chefer? 

Vilket inflytande hade du över ditt arbete? Hade du kontakt med facket och/eller med andra 

intresseorganisationer/Svenska Barnmorskeförbundet eller lokalföreningen?  
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Berätta om din karriär: din väg från den första anställningen till den nuvarande 

Berätta om de olika arbetsplatserna, om arbetsuppgifter och arbetsmiljö.  

Har arbetets innehåll förändrats? Har dina arbetsuppgifter förändrats? Hur i så fall?  

Har förutsättningarna för ditt arbete förändrats? Har relationen till arbetskamrater, kollegor 

och chefer förändrats? Vad kännetecknar relationer mellan män och kvinnor på arbetsplatsen? 

Har relationen mellan män och kvinnor i yrket förändrats?  

Har barnmorskornas roll i samhället förändrats under din yrkesverksamma tid?  

Vad är bättre och vad är sämre jämfört med tidigare?      

 

Dina nuvarande arbetsuppgifter 

Berätta om ditt nuvarande/senaste arbete.  

Hur ser/såg en vanlig arbetsdag eller arbetsvecka ut? 

Om du vill kan du skriva i dagboksform.  

 

Yrkesrollen 

Hur ser du på din yrkesroll och på yrkets status?  

Hur uppfattar du att andra (arbetsgivare, arbetskamrater, kollegor, allmänheten) ser på 

barnmorskans yrkesroll och status (kompetens, funktion etc.)?  

Har din och/eller omgivningens syn på barnmorskans yrkesroll och status förändrats?  

Om det har det på vilket sätt? Har kvalifikationskraven för att söka en tjänst som barnmorska 

förändrats? Har möjligheterna till utbildning och vidareutbildning förändrats? Om det har det 

på vilket sätt? Hur ser du på dina/barnmorskans karriärmöjligheter? Hur ser yrkesrollen ut för 

män respektive kvinnor? Har män och kvinnor samma förutsättningar att utvecklas i arbetet? 

Vad anser du kännetecknar en bra barnmorska (motivera)?  

 

Framtiden 

Hur tror du att barnmorskeyrket kommer att se ut i framtiden? 

Hur ser du på din egen framtid i yrket?  

 

Hem och fritid 

Berätta om ditt liv utanför arbetet; familjeförhållanden, hemliv, vänner och bekanta, 

fritidsintressen, fackligt engagemang, engagemang i Svenska 

Barnmorskeförbundet/lokalföreningen och andra föreningsaktiviteter etc.  
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Vad vill du säga till någon som ska ”bli” barnmorska?  

Ge ett råd på vägen! 

 

 

 

Vad vill du särskilt berätta och förmedla? 

 

• till kommande generationer av barnmorskor? 

 

• till kommande generationer av kvinnor (som ska föda barn)?  

 

• till kommande generationer av blivande föräldrar? 

 

 

 

Barnmorskans kliniska kompetens och förlossningskonst 

Dela med dig av din beprövade erfarenhet! 

Det du som barnmorska lärt och sett och diskuterat men kanske inte läst så mycket om. 

 

 

 

Vilken är den viktigaste frågan för Svenska Barnmorskeförbundet? 
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